
Príloha k uzneseniu 102.2.1d,e

Číslo 

žiadosti

Študijný 

program 

(názov)

Študijný odbor    

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk, v 

ktorom sa má 

ŠP 

uskutočňovať

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na 

(vysokej škole 

/VŠ/ alebo 

fakulte - uviesť 

názov)

Vyjadrenie AK (101.ZAK)                   

 (spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

Dopracované odôvodnenie vyjadrenia  

(príloha k uzneseniu č.101.2.1b) , resp. 

prijaté nové vyjadrenie 

(príloha k uzneseniu 101.2.1a)

327_17    

(31.07.17) 

pôvodne 

číslo 

žiadosti 

6/2017-AK

priestorové 

plánovanie 

5.1.2. priestorové 

plánovanie 
3. externá 4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2.anglický 

jazyk

STU

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A3,  A6 (pozri 

HS ); 

Dopracované  pôvodné odôvodnenie 

vyjadrenia k nesplenému kritrériu KSP-A6: 

výstupy vo vedeckých časopisoch  doc. 

Jašša, doc. Petríkovej (spolugaranti ŠP) 

vykazujú nízky citačný ohlas, chýbajú 

významnejšie práce z oblasti priestorového 

plánovania vo vedeckých časopisoch  

evidovaných vo WOS a Scopus s 

náležitým IF. 

Doc. Jaššo Matej (1974) neeviduje v 

hodnotenom období žiaden článok vo 

vedeckom časopise kategórie WOS a doc. 

Dagmar Petríková  (1949) eviduje len 1 

časopisecký článok a 1 recenziu v 

databáze WOS, čo  neutvára dostatočné 

predpoklady na zaručenie odbornej kvality 

spolugarantovania ŠP 3. stupňa ani na 

štandardnú dĺžku štúdia. V dennej forme 

štúdia z obdobných dôvodov bolo právo 

odporúčané priznať s časovým 

obmedezním na dva roky, čo v prípade 

nového študijného programu (a externá 

forma štúdia je ten prípad) nie je možné 

navrhnúť. 

325_17   

(31.07.17)

pôvodné 

čílso 

žiadosti 

61/2017-

AK

sprevádzanie 

a rodinné 

poradenstvo    

3.1.14. sociálna 

práca 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

Nové vyjadrenie:

nie je spôsobila (§ 83 ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium A6 (nie je splnená 

minimálna podmienka v prípade  zaradenia 

jedného zo spolugarantov na funkčné 

miesto v študijnom dobore ktorý nie je 

príbuzný  študijnému odboru "sociálna 

práca")

102. zasadnutie AK - dopracovanie vyjadrenia, resp. prijatie nového vyjadrenia 

1


